
Business Continuity Management 2020
งานบริหารความเสี่ยง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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แจ ้ ง ว ่ า  : มหาว ิ ท ย าล ั ย ขอคว าม
อนุเคราะห์หัวหน้าคณะบริหารความ-
ต่อเนื่องพื้นที่ ในการด าเนินการซ้อมแผน
ในการด าเนินงานของพื ้นที ่ พร้อมทั ้ ง
จ ัดส ่งแผนความต ่อเน ื ่องของพ ื ้นท ี่
( Business Continuity Plan: BCP) 
และผลการซ้อมแผนต่อมหาวิทยาลัย
ภายในเดือนกันยายน 2563 

หนังสือแจ้งการด าเนินการซ้อมแผน BCP พื้นที่ (พญาไท)
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AS IS Proposed MU BCP Structure 

Faculty

Campus  

University มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา บางกอกน้อย พญาไท

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
และตรวจสารในการกีฬา

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการ
จัดการ

วิทยาลัยกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอ านาจเจริญ

โครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM / BCP) พ้ืนท่ีพญาไท
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Department กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ



เหตุการณ์จ าลอง : การชุมนุมยึดสถานที่ ที่เป็นระบบ Infrastructure ส่งผลให้ไฟฟ้าดับ 
(แต่ยังคงสื่อสารด้วยระบบ Social media และสามารถใช้โทรศัพท์มือถอืได้)

สถานที่ : บริเวณรอบๆเมืองชั้นใน ทุกจุด

วันที่ : 16 กันยายน 2562 
เวลา : 13.00-16.00น 
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การด าเนินการด้าน BCP ที่ผ่านมา ปีงบฯ 2560-2561
เหตุการณ์จ าลอง : เกิดการก่อการร้าย (Terrorist) กราดยิงบริเวณอนุสาวรีย์ฯ 
และลอบเขา้มาวางระเบิดจนท าให้เกิดอัคคีภัย

สถานที่ : อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาคารเรียน 
คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.30 น. 

ปีงบฯ 2562



การซ้อมแผน BCP ที่ผ่านมา
วิทยาเขตพญาไท ด้านวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการสุขภาพ ด้านสารสนเทศ

2560-61 2562 2560-61 2562 2560-61 2562 2560-61 2562

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-
รามาธิบดี  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยการจัดการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
และตรวจสารในการกีฬา
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มีแผนและด ำเนินกำรซอ้มแผน



Action Plan
Business Continuity Management

ปี พ.ศ. 62 ปี พ.ศ. 63

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

การเตรียมความพร้อมของท้ัง 9 ส่วนงาน(ประชุมร่วม)

น าส่งแผนกลับให้ทุกส่วนงาน(ประชุมร่วม)

การซ้อมแผน Business Continuity Plan :BCP

รายงานแผนต่อมหาวิทยาลัย
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BCM Project Charter 2563 
Action Plan 

เกิดสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

ประชุมร่วม 9 ส่วนงาน
เพ่ือหาข้อสรุป

ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ :
1. ขอมติท่ีประชุมในการด าเนินงาน

ปีงบฯ 2563
2.  เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกับ       
สถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19)

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ยกเลิกการซ้อมแผน
 ด าเนินการซ้อมแผน
ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ 
ของแต่ละส่วนงาน และรวบรวมเป็น
แผนการด าเนินงานจากสถานการณ์
ฉุกเฉินนี้

เดิม



 ยกเลิกการซ้อมแผน
รายงานความจ าเป็นตามมติที่ประชุม ส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย
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 ด าเนินการซ้อมแผน ตามScenario
ประชุมร่วมอีกครั้งจัดท าแผน และซ้อมแผนตาม Action plan เดิม

ถอดบทเรียนจากสถานการณ์
ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ของแต่ละส่วนงาน และรวบรวม
เป็นแผนการด าเนินงานจากสถานการณ์ฉุกเฉินน้ี และน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเพื่อพิจารณา
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขอน าเสนอเป็นการถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์ COVID-19
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ข้อเสนอ : ข้อค าถามในการถอดบทเรียน
ค าถามที่ 1 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ที่มีและที่เคยซ้อมแผนฯที่  

ผ่านมาในแต่ละส่วนงาน ท่านคิดว่ามี / ไม่มีประโยชน์ต่อสถานการณ์ COVID-19 
นี้หรือไม่ 
มีประโยชน์
 ส่วนงานน ามาปรับใช้ต่อสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไร
 มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ หรือไม่
ไม่มีประโยชน์
 ส่วนงานมีการด าเนินการต่อสถานการณ์นี้อย่างไร
 มีข้อเสนอใด ที่สามารถด าเนินการให้แผนBCP ที่มีอยูใ่นปัจจุบันของ    
ส่วนงาน สามารถปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์
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ค าถามที่ 2 ส่วนงานมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายในการบริหารจัดการต่อ
สถานการณ์นี้อย่างไร 
(ความคาดหวังนั้นจะต้องเจาะจง เช่น ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องภายในส่วนงาน หรือเป้าหมายของส่วนงาน เช่น ด้านการเงิน ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น)

ข้อเสนอ : ข้อค าถามในการถอดบทเรียน

ค าถามที่ 3 การรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-
ไวรัส 2019 (COVID-19) ส่วนงานมีการบริหารจัดการอย่างไร
 การบริหารจัดการในภาพรวมของส่วนงาน
 การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการบริการสุขภาพ            
ด้านการวิจัย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการคลัง เป็นต้น
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ข้อเสนอ : ข้อค าถามในการถอดบทเรียน
ค าถามที่ 4 อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและวิธีการแก้ไขใน 

การบริหารจัดการต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019 (COVID-19)

ค าถามที่ 5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส่วนงานในการบริหารจัดการต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)



Risk 2563 (ฉบับการถอดบทเรียน)

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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วิทยาเขตพญาไท วิจัย การศึกษา
บริการ
สุขภาพ

IT HR
คลัง/
พัสดุ

กายภาพ สื่อสารองค์กร
บริการ
วิชาการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยการจัดการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจ
สารในการกีฬา

การด าเนินงานด้าน BCM 2563
การถอดบทเรียน

มีแผน คาดว่ามีแผนฯ  



ขั้นตอนการด าเนินงาน :

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 ทุกส่วนงานพื้นท่ีพญาไท

น าส่งข้อมูล / รวบรวมข้อมูล

การถอดบทเรียนด้าน BCM

น าส่งบทเรียนกลับไปยังส่วนงาน เพ่ือปรับแก้ไข/ยืนยัน

น าส่งมหาวิทยาลัย

ศึกษาข้อมูลการถอดบทเรียน /ด าเนินการถอดบทเรียน
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- รอบแรก 15 ก.ค. 2563
- รอบ Final 14 ส.ค. 2563

กันยายน 2563



การติดต่อส่ือสารระหว่างการด าเนินการ
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กลุ่ม Line 
หัวหน้าทีม BCM ส่วนงาน1.

2. งานบริหารความเสี่ยง
คณะแพทย์ฯ
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เกี่ยวกบัเรา ส านกังานคณบดี

งานบรหิารความเสี่ยง

BCM

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี https://med.mahidol.ac.th/index.php

การเข้าถึงแบบฟอร์ม
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การเข้าถึงแบบฟอร์ม



Situation awareness
Preparedness

Infrastructure, HR
Facing the first wave Knowledge sharing

ถอดบทเรียน Rama & COVID-19

ARI Clinic

Lab

Research & Innovation

In-patient care Critical care

Impact & adjustment
Healthcare & Education

ER 
preparedness & 

response

Policy influence
HRH development

Resource management Supply chain management

Infection Prevention & Control
Telemedicine E-learning

Collaboration 
& Donation

Resources

Patient Care

Policy & Research
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รายงานแผนต่อมหาวิทยาลัย 

แผน BCP 2563 ฉบับถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริง



งานบริหารความเสี่ยง
ขอขอบพระคุณ
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